
 

Zomerfolder 

Alles in de brochure is verkrijgbaar 

zolang de voorraad strekt. 

Hapjes 

Assortiment van warme hapjes   …… x 0.85€/st 

(pizza,bruchetta,vegetarische 

rol,worstenbroodje) 

Voorgerecht 

Huisbereide Vitello Tonnato        ………x 8,80€/pp 

Carpaccio van runds (wit blauw)  .…..x 10,90€/pp 

Kaaskroket                                       ………x 3,30€/st 

Oostendse garnaalkroket             ……….x 5,45€/st 

Sfeertafelen (400gr-500gr pp) 

Gourmetschotel “Vincent”          ………x12,05€/pp 

- biefstuk, kalfslapje, varkenshaasje, kalkoenfilet,  
  schnitzel, pita, mini hamburger, Zwitserse schijf,   
  chipolata, kippenworst- 

Kindergourmetschotel “Vincent”……….x6,40€/pp 
- biefstuk, kalkoenfilet, balletjes, hamburger, worstje 

Fondueschotel “Vincent”         ………..x 12€/pp 
- runds, varkens, kalkoenfilet, gehaktballetje, worstje, 
  kalfs, kipballetje -  

Schotels en buffetten 

Koude vleesschotel (va. 4 pers)……….x 11,45€/pp 
Rosbief, varkensgebraad, hespenrol met asperges, 
kippenbout, vleesbrood, gedroogde ham 

Koude zalmschotel (va. 4 pers)..…….x 14,45€/pp 

Gekookte wilde zalm op een bedje van bereide rijst, 
opgevulde tomaat, gevulde eitjes 

Kaasschotel (va. 4pers/300gr/pp)……x 13,45€/pp 
Assortiment van kazen afgewerkt met noten en fruit 

Klassiek buffet (va. 8 pers) …………..x21,45€/pp 
Kippenboutjes, varkensgebraad, rosbief, hespenrol met 
asperges, opgevulde tomaat, gekookte wilde zalm, 
gevulde eitjes, gedroogde ham, gemarineerde scampi’s, 
assortiment van koude salades 

Groot buffet (va.8 pers)  …………… x 28,45€/pp 

Gekookte wilde zalm, assortiment van gerookte vis, 
opgevulde tomaat, spiesjes met zacht gekruide scampi, 
gevulde eitjes, kippenbout, parmaham met meloen, 
rosbief, varkensgebraad, paté, assortiment van koude 
salades 

 

Ons Assortiment BBQ 

 
Rundsvlees 
Entrecote   …….x stuks/kg 
Filet pure   …….x stuks/kg  
Rundsbrochet   …….x stuks 
Gemarineerde rundsbrochet …….x stuks 
Hamburger   …….x stuks 
Cote à l’os   …….x stuks/kg 
   

Kalfsvlees 

Kalfsbrochet   …….x stuks 
Cote à l’os van kalfs  …….x stuks/kg 
 
                  

Varkensvlees  
Souvlaki    ……x stuks  
Arrosticini    …….x stuks 
Brochet du chef   …….x stuks 
Chinese brochet   …….x stuks 
Spekfakkel    …….x stuks 
Gemarineerd spek   …….x stuks 
Gemarineerde kotelet  …….x stuks 
Gemarineerde vleesrib  …….x stuks 
Gemarineerde sparerib  …….x stuks 
Gemarineerd varkenshaasje  …….x stuks 
Breydelspek en provincaals spek …….x stuks  
Porcetta (   kg)   …….x stuks 

 
 

Worsten 
Witte worst    …….x stuks 
Beierse braadworst   …….x stuks 
KipBBQworst    …….x stuks 
Chipolata /ladder   …….x stuks 
Kippenchipolata/ladder  …….x stuks 
Pikant worstje    …….x stuks 
Italiaanse venkelworst  …….x stuks 
Italiaanse chipolata   …….x stuks 
Frankfurterworst met kaas  …….x stuks 
Worstenbrochet   …….x stuks 
Mix worstenbrochet   …….x stuks 
Merguez    …….x stuks 
 



     
Gevogelte 
Kipsouvlaki    …….x stuks 
Argentijnse kipbrochet  …….x stuks 
Licht pikante kipbrochet  …….x stuks 
Kalkoenbrochet   …….x stuks 
Gemarineerde kipfilet  …….x stuks 
Gemarineerde kipkotelet        …….x stuks 
Gemarineerde kipdrumstick  …….x stuks 
Gemarineerde kipboutfilet  …….x stuks 
Gemarineerde kipvleugel  …….x stuks 

 
 
 

Lams 
Lamskotelet natuur   …….x stuks 
Gemarineerde lamskotelet  …….x stuks 
Lamskroon     …….x stuks 
Gemarineerde lamskroon  …….x stuks 
Melklamschoudergebraad (diepvries)…….x stuks 

 
Vis 
Scampibrochet   …….x stuks 
Papillot van zalm   …….x stuks 

 
 

Vegetarisch 
Hamburger (diepvries )  …….x stuks 
Groentebrochet   …….x stuks 

 
 
 
     
 
 
        

Pitmaster’s corner 
(Min een week op voorhand bestellen om de 
voorraad te garanderen.) 
 
Brisket    …….x stuks/kg 
Beef short ribs  …….x stuks/kg 
T-bone steak   …….x stuks/kg 
Cote à l’os   …….x stuks/kg 
Ierse rib-eye steak  …….x stuks/kg 
Tomahawk steak  …….x stuks/kg 
Bavette (flank steak)  …….x stuks/kg 
Verse sparerib   …….x stuks/kg 
Buikspek   …….x stuks/kg  
Spiering voor pulled porc …….x stuks/kg 

 
BBQ Pakketten 
 
Kids BBQ pakket (     gr/pp)…  …….x stuks 
(6.45 €/pp) 
Beertjesburger,kippenpyloon,chipolata 
 
BBQ pakket “Vincent” (450gr/pp) …….x stuks  
(10 €/pp) 
Gemarineerde kotelet 
Halve witte worst 
Gemarineerde kipfilet 
Frankfurter met kaas en spek 
 

BBQ XL pakket (500gr/pp) …….x stuks 
(11.95€/pp) 
Kleine gemarineerde biefstuk 
Kleine Brochet du chef 
BBQ worst 
Souvlaki 
Kipbrochet 
 

Bijlagen 
Koude saladeassortiment …….x stuks 
Tomaten-,wortel-,kool-,aardappel-,pasta-
,komkommer- en gemengde salade. 
(6.50 €/pp)  
  
Aardappelgratin  …….x stuks/kg 
Krielaardappelen               …….x stuks 
Aardappel met lookboter   …….x stuks  
Huisgemaakte mayo& cocktail…….x stuks 
Diverse warme sauzen (glas)   …….x stuks 
 
 
   
Vincent nv 
Vennestraat 134 
3600 Genk 
Tel: 089/300.600 
Bestelling op :Info@vincentnv.be of 
bestellingen@vincentnv.be 
 
 
 
*Zolang de voorraad strekt ook voor 
bestellingen. 

mailto:bestellingen@vincentnv.be

